Afname van een urinestaal
(midstream)

Werkwijze voor de patiënt

Benodigdheden voor een vrouw
•

vers washandje

•

verse handdoek

•

urinepotje met geel deksel

Werkwijze
1. Plaats verse handdoek, vers washandje en het geopend urinepotje
binnen handbereik. Manipuleer de binnenzijde van het potje en het
deksel niet tijdens de ganse uitvoering.
2. Trek onderkleding en ondergoed uit.
3. Spreid de schaamlippen en was met een vers washandje grondig de
uitwendige geslachtsorganen (kleine en grote schaamlippen) en de
urinebuis-opening. Veeg hierbij steeds in de richting van de anus.
4. Dep de schaamlippen en rond de urinebuis droog met een verse
handdoek.
5. Spreid de benen over het toilet, ga zo ver mogelijk achteraan op het
toilet zitten. Hou in je vrije hand het urinepotje en begin te plassen.
Laat de eerste fractie urine (enkele seconden) in het toilet stromen
en verplaats dan het potje zodat er urine instroomt. Raak hierbij de
binnenkant van het potje en het deksel niet aan. Plas hierin verder tot
het 3/4 gevuld is. Trek het potje weg uit de straal en plas verder in het
toilet.
6. Vermijd contact tussen het potje en de vulva.
7. Sluit het potje goed af. Was je handen en droog je handen. Droog
eventueel het potje af.
8. Trek onderkleding en ondergoed terug aan.
9. Bezorg het potje aan de verpleegkundige of aan de laborante.
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Benodigdheden voor een man
•

vers washandje

•

verse handdoek

•

urinepotje met geel deksel

Werkwijze
1. Plaats verse handdoek, vers washandje en het geopend urinepotje
binnen handbereik. Manipuleer de binnenzijde van het potje en het
deksel niet tijdens de ganse uitvoering.
2. Trek onderkleding en ondergoed uit.
3. Schuif de voorhuid naar achter en hou dit zo tot na het einde van het
plassen. Was de eikel grondig, vooral rond de urinebuisopening met een
vers washandje.
4. Dep de penis droog met de verse handdoek.
5. Spreid de benen over het toilet, ga zo ver mogelijk achteraan op het
toilet zitten en begin te plassen. Hou in je vrije hand het urinepotje.
Laat de eerste fractie urine (enkele seconden) de urine in het toilet
stromen en verplaats dan pas het potje zodat er urine instroomt. Raak
hierbij de binnenkant van het potje en het deksel niet aan. Plas hierin
verder tot het 3/4 gevuld is. Trek het potje weg uit de straal en plas
verder op het toilet.
6. Vermijd contact tussen het potje en de penis.
7. Sluit het potje goed af. Was je handen en droog je handen. Droog
eventueel het potje af.
8. Doe onderkleding en ondergoed terug aan.
9. Bezorg het potje aan de verpleegkundige of aan de laborante.
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